
 

 

                     Apresentação 

Para aqueles que pensaram que o mais difícil 

tinha passado, enganaram-se. Agora começa mais 

uma etapa, a qual requer mais esforço e dedicação, 

com o bônus do início de “independência”, 

principalmente daqueles que vieram de outra cidade. 

É claro que essa “independência” universitária 

traz alguns benefícios: calouradas, chopadas, 

InterUFG, resenhas, e o fato de poder organizar (ou 

não) sua casa da forma que quiser. Mas ela também 

traz responsabilidades e caberá a você se administrar 

para construir sua carreira profissional que se inicia 

desde já. 

É importante saber que independência é 

diferente de autossuficiência, portanto fazer 

amizades e buscar a humildade são os caminhos 

mais fáceis e prazerosos para o seu sucesso. Caso 

surja alguma dúvida, seus veteranos estarão 

dispostos a ajudar. 

Sobre o Curso 

Um biotecnologista precisa desenvolver 

habilidades técnico-científicas para criar e aprimorar 

produtos e processos na área da saúde humana, 

animal, pecuária, agricultura, indústria, prestação de 

serviços, proteção e sustentabilidade do meio 

ambiente. 

Frases que vocês ouvirão com muita 

freqüência:  

1. “O que é biotecnologia?” 

2.  “Bio... o que?” 

3. “Isso é coisa de mexer com computador?” 

 

 

...entre outras. E para isso existem algumas 

definições prontas para evitar horas e horas 

explicando. De acordo com a Convenção de 

Biodiversidade da ONU, “Biotecnologia significa 

qualquer aplicação tecnológica que utilize 

sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus 

derivados para fabricar ou modificar produtos ou 

processos para utilização específica.” 

O Curso de Biotecnologia da Universidade 

Federal de Goiás foi criado pelo Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP e em 

2010 foi iniciada a primeira turma. Já em sua 

primeira avaliação pelo Ministério da Educação no 

ano de 2014, o curso obteve nota QUATRO - 

Muito Bom - em uma escala de 1 - 5. 

          Centro Acadêmico – C.A. 

O C.A. é responsável por representar os 

estudantes perante a Universidade, assim como 

promover atividades extracurriculares, como 

discussões e palestras.  

Sua localização é no estacionamento do 

Centro de Aulas D no Setor Leste Universitário. 

 O C.A.Biotec conta com um excelente 

patrimônio físico que disponibilizará lazer e 

conforto aos alunos do curso. 

 O estatuto do C.A é disponibilizado para 

todos alunos por meio da coordenação, site da 

Biotecnologia, grupo do Facebook e com o própria 

gestão. 

 

                          A.A.A. Biotecnologia 

 

A Associação Atlética Acadêmica está ligada 

a representação, integração e administração do 

curso nos jogos universitários. A atlética do curso 

de Biotecnologia da UFG denomina-se Quimera. 

     Empresa Júnior de biotecnologia – BYTE 

Trata-se da reunião de pessoas civis, que 

trabalham em conjunto, com finalidade de um bem 

comum. 



 

A BYTE tem fins inteiramente educacionais, 

sem fins lucrativos, econômicos, político-partidários 

ou religiosos. Tem como missão incentivar o espírito 

inovador e empreendedor dos alunos membros, 

treinando-os para o exercício da futura profissão e 

sempre com respaldo técnico-profissional 

competente 

Mais detalhes e informações sobre o C.A. 

Biotecnologia UFG, a A.A.A. Biotecnologia– UFG 

Quimera e a Empresa Júnior BYTE, serão 

apresentados a vocês durante as palestras da Semana 

de Integração. 

Kit Calouro 

Posteriormente serão divulgados os produtos 

que compõem e o valor que constitui o Kit Calouro 

Pré-calourada 

Não tenham medo! A pré-calourada é a festa 

de abertura. Uma reunião entre nós, alunos de 

biotecnologia, da UFG fora da faculdade, para uma 

integração mais recreativa. A presença de vocês é 

importante. Durante a pré-calourada ocorrerá o 

apadrinhamento, quando vocês serão “adotados” por 

um veterano que será responsável por ajudá-los com 

dicas sobre os professores e até com os materiais 

necessários para as aulas. 

IMPORTANTE 

Aqui seguem algumas informações que 

poderão ajudá-los em relação a transportes, 

cadastros e informações acadêmicas 

Para saber sobre a UFG, o Instituto e o 

Curso, respectivamente: 

 

https://www.ufg.br/ 

https://iptsp.ufg.br/ 

https://biotecnologia.iptsp.ufg.br/ 

Portal UFGNet: O cadastro no portal da 

UFG deve ser realizado na página:  

 

 

https://ufgnet.ufg.br/,  para que tenham acesso 

ao extrato acadêmico, matriz curricular entre outras 

informações.  

Carteirinha da Biblioteca: Para obter a 

carteirinha da biblioteca, deve-se efetuar o 

treinamento online na página https://bc.ufg.br/ . Após 

isso, você deverá ir até á biblioteca portando uma foto 

3x4 e solicitar a carteirinha. 

Carteirinha do Estudante: A carteirinha do 

estudante será produzida pelo centro acadêmico 

posteriormente. 

Restaurante Universitário: Tanto o Campus 

I quanto o Campus II contam com o Restaurante 

Universitário, onde vocês conhecerão uma variedade 

nunca vista de sucos. O valor da refeição é de R$3,00, 

sendo necessária a apresentação da carteira de 

estudante, da biblioteca ou comprovante de matrícula. 

Troca de Campus: Existe a sofrida rotina de 

trocas de Campus. As linhas que fazem o trajeto 

Campus I  Campus II são as linhas 302 e 914. 

E é com o imenso prazer que lhes damos as 

boas vindas ao curso de Biotecnologia da 

Universidade Federal de Goiás.  

Equipe Administrativa 

Direção: 

      Profª Drª Flávia Aparecida de Oliveira 

Vice-Direção; 

      Profª Drª Adelair Helena dos Santos 

Coordenador do Curso: 

      Prof. Dr. Éverton Kort Kamp Fernandes 

Sub-coordenador do Curso 

      Prof. Dr. Pedro Vitor Lemos Cravo 

Secretário do Curso: 

      Carlos Eduardo Dias Borges 

Email do Curso: 

   biotecnologia.ufg.coordenação@gmail.com 

Telefone da Secretaria do Curso: 

       (062) 3209-6103 


